
REGULAMIN WEWNĘTRZNY 
DLA RODZICÓW 

ŻŁOBEK GMINNY „TĘCZOWA KRAINA” 
W KONIKOWIE 

 



ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 
1) Regulaminie - rozumie się przez to Regulamin Wewnętrzny dla Rodziców, dotyczący 

wszystkich dzieci aktualnie uczęszczających do Żłobka Gminnego w Konikowie. 
2) Rodzicach - rozumie się przez to rodziców (opiekunów prawnych), których dzieci 

uczęszczają do Żłobka. 
3) Żłobku Gminnym - rozumie się przez to Żłobek Gminny „Tęczowa Kraina” w Konikowie 
4) Dyrektorze Żłobka Gminnego - rozumie się przez to osobę zarządzającą placówką. 

§ 2 

1. Regulamin ustala zasady oraz organizację wewnętrzną Żłobka w sprawach 
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio rodziców (opiekunów prawnych), dzieci 
uczęszczających do Żłobka. 

§ 3 

1. Żłobek świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze oraz edukacyjne dla dzieci w wieku 
od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 lat. 

2. Zasady przyjęć dzieci do Żłobka określa Statut Żłobka Gminnego przyjęty na 
podstawie Uchwały Rady Gminy Świeszyno. 

§ 4 

1. Wysokość opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku określa Rada Gminy w Świeszynie 
w drodze stosownej Uchwały. 

2. Dzienną stawkę żywieniową określa dyrektor Żłobka Gminnego w granicach 
określonych Uchwałą Rady Gminy. 

§ 5 

Umowy zawierane z rodzicami (opiekunami prawnymi) na świadczenie usług żłobkowych 
obejmują rok żłobkowy tj. Od września bieżącego roku do sierpnia następnego roku           
z wyłączeniem miesięcznej przerwy urlopowej przypadającej na miesiąc lipiec lub sierpień 
każdego roku. 



§ 6 

1. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich rodziców (opiekunów prawnych), 
których dzieci uczęszczają do Żłobka ( od daty zapisu do rozwiązania umowy). 

§ 7 

1. Nadzór nad działalnością Żłobka Gminnego w Konikowie sprawuje Wójt Gminy 
Świeszyno. 

ROZDZIAŁ II 
ZASADY CODZIENNEGO PRZYJMOWANIA DZIECI 

§ 8 

1. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30 przez 11 
miesięcy w roku z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych. 

2. Codzienne przyjęcia dzieci odbywają się do godz.8:00. 
3. Pobyt dziecka może być wydłużony powyżej 10-ciu godzin po uprzednim zebraniu min. 

5 dzieci w żłobku. Za wydłużony czas pobytu dziecka w żłobku pobierana jest 
dodatkowa opłata na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy Świeszyno. 

4. Przyjmujemy do żłobka dzieci czyste, zdrowe ( bez objawów chorobowych), zadbane, 
higienicznie i estetycznie ubrane (tj. Codzienna kąpiel, zmiana bielizny). 

5. Dzieci w żłobku mogą nosić okulary pod warunkiem, że są dobrze obsadzone           
( za uszkodzenia okularów żłobek nie ponosi odpowiedzialności). 

6. Ze względu na bezpieczeństwo, dzieci w żłobku nie mogą nosić kolczyków, 
pierścionków, koralików  itd. 

7. Wózki należy wstawiać do wózkowni zabezpieczając dodatkowym zapięciem przeciw 
kradzieżowym. 

8. Za kradzieże niezabezpieczonych wózków nie odpowiadamy. 
9. Ubrania dzieci należy zostawiać w wydzielonych szafkach usytuowanych w szatni. 
10. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za ubrania i inne rzeczy pozostawione                 

w szafkach oraz grupach dziecięcych. 
11. Szafki szatniowe dziecięce służą do przechowywania ubrań dziecięcych, butów, 

pieluch, chusteczek. Zabrania się przechowywania innych przedmiotów typu: produkty 
spożywcze , napoje, leki. 

12. Po przebytej chorobie dziecka, rodzic (opiekun prawny) przedstawia oświadczenie 
potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka.  

13. Żłobek nie przyjmuje dzieci do placówki w dniu, w którym  były szczepione w celu 
obserwacji przez rodziców/ opiekunów prawnych reakcji poszczepiennych u dziecka. 



14. Nieobecność dziecka w Żłobku należy zgłaszać niezwłocznie, telefonicznie do godz.
7:00 danego dnia do opiekuna grupy. 

15. Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w żłobku do godz.7:00 danego dnia skutkuje 
naliczeniem opłaty dziennej stawki żywieniowej.  

16. Rodzice (opiekunowie prawni) informują personel żłobka o stanie zdrowia dziecka         
i jego zachowaniu w domu. 

17. W sytuacjach budzących niepokój lub zaobserwowaniu u dziecka urazów, otarć, 
stłuczeń itp. Powstałych w warunkach domowych, rodzice (opiekunowie prawni) mają 
obowiązek poinformować o tym opiekuna grupy i na tę okoliczność sporządzić 
wspólnie stosowną notatkę. 

18. W przypadku widocznych i nagłych objawów chorobowych tj. gorączka, kaszel, itp. 
Personel żłobka może odmówić przyjęcia dziecka. 

19. Rodzice (opiekunowie prawni) informują dyrektora o wszystkich swoich zmianach 
teleadresowych. 

20. Jeżeli dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby, dotyczące diety, higieny snu, rozwoju 
psychomotorycznego i emocjonalnego rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek 
informować na bieżąco personel o takich potrzebach bądź zachowaniach dziecka, po 
to by w granicach możliwości żłobka zapewnić optymalne warunki. 

21. Osobami do bezpośredniego kontaktu z personelem żłobka są rodzice bądź 
opiekunowie prawni dziecka. 

22. W przypadku wystąpienia epidemii do zasad przyjmowania dzieci do żłobka 
obowiązują dodatkowo Procedury dotyczące zaostrzonego reżimu sanitarnego. 

ROZDZIAŁ III 
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

§ 9 

1. Żłobek na podstawie statutu współpracuje z rodzicami bądź opiekunami prawnymi 
dziecka w zakresie: 

1) prowadzenia konsultacji i udzielania porad rodzicom w zakresie pracy z dzieckiem         
i jego rozwoju, 

2) Zaangażowania i udziału rodziców w przedsięwzięciach wpływających na sposób 
swoich umiejętności i wolnego czasu, 

3) Korzystania z wiedzy i pomocy rodziców w sprawowaniu opieki w czasie pobytu 
dziecka w żłobku, 

4) Współpraca żłobka z rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka oparta na 
zasadzie partnerstwa. 

ROZDZIAŁ IV 
ZASADY WYDAWANIA DZIECI 

§ 10 



1. Żłobek wydaje dzieci osobom pełnoletnim, którzy ukończyli 18 lat. 
2. Odbieranie dzieci odbywa się przez rodziców, opiekunów prawnych lub inne osoby 

upoważnione i wskazane pisemnie w zawartej umowie za okazaniem dowodu 
tożsamości. 

3. Nie wydajemy dzieci osobom nietrzeźwym. 
4. Dzieci można odbierać ze żłobka od godz.14:30. 
5. W szczególnych sytuacjach rodzinnych uzgadniamy indywidualny odbiór dziecka 

mając na uwadze jego dobro. 
6. W przypadku nieodebrania dziecka ze żłobka w wyznaczonych godzinach                      

i niemożności skontaktowania się z rodzicem ( opiekunem prawnym) pracownik żłobka 
zawiadamia o tym fakcie policję. 

7. Rodziców (opiekunów prawnych) obowiązuje przestrzeganie czasu pracy żłobka. 

ROZDZIAŁ V 
UBIÓR DZIECKA 

§ 11 

1. Dziecko w żłobku nosi własne ubranko. 
2. Dziecko należy ubierać w ubranka swobodne, nie krępujące ruchów, dostosowane do 

pory roku i temperatury w pomieszczeniach ( od 21 do 23 stopni Celsjusza). 
3. Dzieci w żłobku do spania mają zakładaną piżamkę przyniesioną z domu. 
4. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka dodatkowo przynoszą: 
- pampersy ( w zależności od zapotrzebowania) 
- ubranie na zmianę (zapas) 
- obuwie na zmianę typu kapcie 
- chusteczki higieniczne ( 1 x w miesiącu) 
- chusteczki nawilżające ( 1 x w miesiącu) 

ROZDZIAŁ VI 
OPŁATY ZA ŻŁOBEK 

§ 12 

1. Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku ustalana jest przez Radę Gminy Świeszyno      
w drodze stosownej uchwały. 

2. Informacja o obowiązujących wysokościach opłat za żłobek dostępna jest w żłobku. 
3. W związku z usprawiedliwioną ciągłą nieobecnością dziecka w żłobku trwającą dłużej 

niż miesiąc spowodowaną czasowym ograniczeniem funkcjonowania żłobka, opłata za 
pobyt jest zwracana proporcjonalnie do dni nieobecności dziecka w żłobku. 



4. Stawka żywieniowa nie jest naliczana w momencie zgłoszenia nieobecności dziecka 
telefonicznie do godz.7:00 danego dnia. Opłata za wyżywienie pomniejszana jest na 
bieżąco przy sporządzaniu miesięcznych list odpłatności lub zwracana na pisemny 
wniosek rodzica ( opiekuna prawnego) przelewem na wskazane konto bankowe we 
wniosku nie poźniej niż 6 miesięcy po wypisaniu dziecka ze żłobka. 

5. Opłaty za żłobek płatne są z góry do 12 dnia każdego miesiąca na konto bankowe 
żłobka tj: PKO BP 36 1020 2791 0000 7302 0328 8198.  

ROZDZIAŁ VII 
UBEZPIECZENIE DZIECI 

§ 13 

1. Rodzice ( opiekunowie prawni) zobowiązani są pokryć koszty ubezpieczenia swoich 
dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków na własną rękę. 

2. Żłobek nie pośredniczy w ubezpieczeniu dzieci. 
3. Pisemne oświadczenie o ubezpieczeniu dziecka, rodzice zobowiązani są do złożenia 

dyrektorowi żłobka. 

ROZDZIAŁ VIII 
RADA RODZICÓW 

§ 14 

1. Żłobek wspiera wszelkie inicjatywy rodziców bądź opiekunów prawnych, działających 
indywidualnie bądź wspólnie, na rzecz dzieci podlegających opiece żłobkowej. Z tej 
racji rodzice mogą powołać „Radę Rodziców”. 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci 
uczęszczających do żłobka. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa tryb pracy. 
4. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu ustala wysokość składki na rzecz Rady 

Rodziców. Ustalona składka wpłacana jest dobrowolnie na osobne konto Rady 
Rodziców: BBS 85 8566 0003 0601 6124 3005 0001 

5. Dyrektor żłobka współuczestniczy w bieżących działaniach Rady Rodziców. 



ROZDZIAŁ IX 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15 

1. Szczegółowe ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy żłobkiem a rodzicami bądź 
opiekunami prawnymi zawiera bieżąca umowa. 

2. Wnioski, skargi i uwagi przyjmuje: 
- Dyrektor Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Konikowie w siedzibie żłobka tj: 
Konikowo 47 D we wtorki i czwartki w godz. 12 - 14. 

Agnieszka Pieprzka 
Dyrektor Żłobka Gminnego w Konikowe


